
 فراخوان اولویت هاي پژوهشی  

  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

  انسانی نیروي و معاونت پژوهش، برنامه ریزي 

  و پژوهش قگروه تحقی

    

  اعـالم  لیـ ذ شرح خود را به 1390 لهاي پژوهشی مصوب سا پرورش استان یزد فهرست اولویت آموزش واداره کل شوراي تحقیقات  

  . نماید می دعوت به همکاريهاي پژوهشی  به پژوهش جهت اجراي طرح مند قهعال و فرهنگیانمدرسان  کلیه محققین، اساتید، ازو 

  موضوع  ردیف

  آموزان در مدارس مجري طرح ارزشیابی توصیفی و سایر مدارس مقایسه میزان یادگیري دانش  1

  هاي بهبود آن ي ابتدایی و راه هاي خواندن در دوره بررسی مهارت  2

  هاي بهبود آن  و راه روزي عملکرد مدارس شبانه بررسی  3

  هاي تحقق جهاد اقتصادي در آموزش و پرورش  بررسی راه  4

  )ها  ومجتمع روزي نمونه دولتی، شاهد، شبانهسمپاد، ( مدارس خاص هاي پرورشی در هاي تقویت فعالیت بررسی راه  5

  ستان یزدراهنمایی ا ي آموزان دوره هاي زندگی بین دانش بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت  6

   90 -91در استان یزد در سال تحصیلی  3تحلیل وضعیت طرح هجرت   7

  پرورشی و هاي مردمی در توسعه و تجهیز فضاهاي آموزشی هاي جلب مشارکت بررسی مکانیزم  8

  استان یزد متوسطه ي آموزان دوره دانش ي آموزش مروج سالمت ویژه بررسی میزان اثربخشی طرح  9

  هاي ارتقاي آن آموزي در مدارس متوسطه وراه هاي دانش ارزیابی تشکل  10

  آموزان  بین دانش هاي ساختار قامتی در بررسی ناهنجاري  11

  متوسطه استان یزد به فرهنگ کارآفرینی ي آموزان دوره بررسی وضعیت گرایش دانش  12

  ابتدایی   ي بررسی میزان اثربخشی طرح کرامت در دوره  13

راهنمایی و متوسطه از عوامل مؤثر بر سالمت  ي آموزان دوره دانشهی، نگرش و عملکرد بررسی وضعیت آگا  14

  عشایري استان یزد و هاي آموزشی، پرورشی روستایی ارزشیابی مجتمع  15

یادگیري و عوامل مرتبط با آن - معلمان از فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی ي بررسی میزان استفاده  16

   آموزان استان یزد براي دانش) فاکتورهاي ارزشیابی نوبت اول و دوم(تهیه و هنجاریابی فاکتورهاي آمادگی جسمانی   17

   

و  تحقیق گروه مناطق،/ شهرستان پرورش  به ادارات آموزش و توانند با درنظرگرفتن شرایط زیر محترم درصورت تمایل می متقاضیان 

  تـم وتربیـشکده تعلیـپژوه -انـاهی فرهنگیـمع آموزشی، رفـمجت  -تـعدالخیابان   - صفاییه:  زدــی ان واقع درـاست پژوهش اداره کل

  ش ـــبخ  Yazdedu . irwww . :ی ـانـرورش به نشـــوزش و پـــل آمــت اداره کــایـویا س)   8250041  - 9 و 8241062 نـفـلـت (

  یخـارت پس از تکمیل حداکثر تا را دریافت و )proposal( یــپژوهش ي ادهـهنفرم مربوط به پیش راجعه وم شــژوهــق وپـیگروه تحق

  : پرورش تحویل نمایند یا ادارات آموزش و اداره کلبه این   30/8/1390

  . باشدان حداقل کارشناسی ارشد مدرك تحصیلی پژوهشگر -1

  .پژوهشی ارایه نمایند ي هتوانند پیشنهاد کارشناسی در صورت داشتن سابقه و سواد پژوهشی میافراد داراي مدرك تحصیلی  -2

  .رشته تحصیلی پژوهشگر حتی االمکان با موضوع پژوهش مرتبط باشد -3

  .ودتر استخراج نم  جزیی ی دبیرخانه شوراي تحقیقات عناوینتوان با هماهنگ هاي مطرح شده کلی است و می بعضی از اولویت -4

  .هاي ارایه شده با موضوع خاص است ز ازمیان طرحداشتن باالترین امتیا امتیاز و  %60پذیرش طرح منوط به کسب حداقل  -5

  .نسخه و بصورت تایپ شده باشد 3درطرح پیشنهادي  -6

جهـت تصـویب بـه شـوراي      انتخـاب و رورشـی  ی وپدر زمینـه مسـائل آموزشـ   را  موضوعات مورد نظر خـود  فوقتوانند عالوه بر عناوین  مندان می هعالق -7

  .ه نمایندیتحقیقات استان ارا
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کل آموزش و پرورش استان یزد شوراي تحقیقات اداره

  .علم گنجی است کھ کلیدش پرسش است ):ص(دحضرت محّم



		
اولویتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سال 1390







 شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان يزد فهرست اولويتهاي پژوهشي مصوب سال 1390 خود را به شرح ذيل اعلام  و از كليه محققين، اساتيد، مدرسان و فرهنگیان علاقهمند به پژوهش جهت اجرای طرحهای پژوهشی دعوت به همكاري مينمايد. 


		ردیف

		موضوع



		1

		مقایسه میزان یادگیری دانشآموزان در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی و سایر مدارس



		2

		بررسی مهارتهای خواندن در دورهی ابتدایی و راههای بهبود آن



		3

		بررسی عملکرد مدارس شبانهروزی و راههای بهبود آن 



		4

		بررسی راههای تحقق جهاد اقتصادی در آموزش و پرورش 



		5

		بررسی راههای تقویت فعالیتهای پرورشی در مدارس خاص( سمپاد، نمونه دولتی، شاهد، شبانهروزی ومجتمعها )



		6

		بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بین دانشآموزان دورهی راهنمایی استان یزد



		7

		تحلیل وضعیت طرح هجرت 3 در استان یزد در سال تحصیلی 91- 90 



		8

		بررسی مکانیزمهای جلب مشارکتهای مردمی در توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی



		9

		بررسی میزان اثربخشی طرح آموزش مروج سلامت ویژهی دانشآموزان دورهی متوسطه استان یزد



		10

		ارزیابی تشکلهای دانشآموزی در مدارس متوسطه وراههای ارتقای آن



		11

		بررسی ناهنجاریهای ساختار قامتی در بین دانشآموزان 



		12

		بررسی وضعیت گرایش دانشآموزان دورهی متوسطه استان یزد به فرهنگ کارآفرینی



		13

		بررسی میزان اثربخشی طرح کرامت در دورهی ابتدایی  



		14

		بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشآموزان دورهی راهنمایی و متوسطه از عوامل مؤثر بر سلامت 



		15

		ارزشیابی مجتمعهای آموزشی، پرورشی روستایی و عشایری استان یزد



		16

		بررسی میزان استفادهی معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری و عوامل مرتبط با آن



		17

		تهيه و هنجاريابی فاکتورهای آمادگی جسمانی (فاکتورهای ارزشیابی نوبت اول و دوم) برای دانشآموزان استان يزد   





 متقاضیان محترم درصورت تمايل ميتوانند با درنظرگرفتن شرايط زير به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / مناطق، گروه تحقيق و پژوهش اداره کل استـان واقع در يــزد : صفاییه-  خيابان عدالـت-  مجتـمع آموزشی، رفـاهی فرهنگیـان- پژوهـشکده تعلیـم وتربیـت

( تـلـفـن 8241062 و 9 -  8250041 )  ویا سـایــت اداره کــل آمـــوزش و پـــرورش به نشـانـی : www . Yazdedu . ir  بخـــش 

گروه تحقیـق وپــژوهــش مراجعه و فرم مربوط به پيشنهـادهی پژوهشــي (proposal) را دريافت و پس از تكميل حداكثر تا تـاریخ  30/8/1390  به اين اداره کل يا ادارات آموزش و پرورش تحويل نمايند :

1- مدرك تحصيلي پژوهشگران حداقل کارشناسی ارشد باشد. 

2- افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در صورت داشتن سابقه و سواد پژوهشی میتوانند پیشنهادهی پژوهشی ارایه نمایند.

3- رشته تحصيلي پژوهشگر حتي الامكان با موضوع پژوهش مرتبط باشد.


4- بعضی از اولویتهای مطرح شده کلی است و میتوان با هماهنگی دبیرخانه شورای تحقیقات عناوین جزییتر استخراج نمود.

5- پذيرش طرح منوط به كسب حداقل 60%  امتياز و داشتن بالاترين امتياز ازمیان طرحهای ارایه شده با موضوع خاص است.

6- طرح پيشنهادي در3 نسخه و بصورت تایپ شده باشد.

7- علاقهمندان ميتوانند علاوه بر عناوين فوق موضوعات مورد نظر خود را در زمينه مسائل آموزشی وپرورشی انتخاب و جهت تصويب به شوراي تحقيقات استان ارایه نمايند.

حضرت محمّد(ص): علم گنجی است که کلیدش پرسش است.





  فراخوان اولویت های پژوهشی











اداره کل آموزش و پرورش استان یزد


 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیرویانسانی


گروه تحقیق و پژوهش








شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد








